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ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਰਲੀਫ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ERP) ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਹ੍ ੇ2020 ਅਤੇ 2021 ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ 

ਕਾਰਨ ਫਸਲ�, ਰੁੱਖ�, ਝਾੜੀਆ ਂਅਤੇ ਵੇਲ� ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 

ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ, FSA ਹੇਠ� ਿਦੱਤੀ ਦੋ-ਪੜਾਵੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਦੁਆਰਾ ਹੋਰ ਫਸਲ�, �ਚ ਮੁੱਲ ਅਤੇ 

ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਫਸਲ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਸੰਕਟਕਾਲੀਨ ਰਾਹਤ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ: 

• ਪੜਾਅ 1 ਨ�  ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਭੁਗਤਾਨ� ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਜ� ਮੌਜੂਦਾ ਫੈਡਰਲ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� 

ਗੈਰ-ਬੀਿਮਤ ਫਸਲੀ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ�ਗੋਰਾਮ (NAP) ਡੇਟਾ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਿਲਆ। 

• ਪੜਾਅ 2 ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਅੰਤਰਾਲ� ਨੰੂ ਭਰਨਾ ਅਤ ੇਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ਿਜਨਹ੍ � ਨ�  ਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ� ਿਵੱਚ ਿਹੱਸਾ ਨਹ� ਿਲਆ ਸੀ। 

ਇਹ ਦ-ੋਪੜਾਅ ਵਾਲੀ ਪਹੰੁਚ USDA ਨੰੂ ਉਤਪਾਦਕ� 'ਤ ੇਬੋਝ ਨੰੂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਨੰੂ ਸੁਚਾਰੂ 

ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾ�ਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਸਵੇਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਨਹ੍ � ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਿਕਿਰਆਸ਼ੀਲ ਤੌਰ 

'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਿਪਛਲੇ ਰਾਹਤ ਯਤਨ� ਤ� ਬਾਹਰ ਰਿਹ ਗਏ ਸਨ ਅਤ ੇਮੌਜੂਦਾ ਜੋਖਮ ਪਰ੍ਬੰਧਨ ਸਾਧਨ� 

ਿਵੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੰੂ ਉਤਸ਼ਾਿਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਭਿਵੱਖ ਦੀਆਂ ਤੀਬਰ ਮੌਸਮ ਵਾਲੀਆ ਂਘਟਨਾਵ� 

ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਯੋਗਤਾ - ਪੜਾਅ 2 
ਪੜਾਅ 2 ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਵਰਹੇ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ੍ � ਉਤਪਾਦਕ� ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ 

ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਿਜਨਹ੍ � ਨੰੂ, ਪੂਰੇ ਜ� ਅੰਸ਼ਕ ਰੂਪ ਿਵੱਚ, 2020 ਜ� 2021 ਕੈਲੰਡਰ ਵਰਹ੍ੇ ਿਵੱਚ ਵਾਪਰੀ ਿਕਸ ੇ

ਯੋਗ ਆਪਦਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਯੋਗ ਫਸਲ� (ਚਰਾਉਣ ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤੀਆ ਂਫਸਲ� ਨੰੂ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੇ 

ਨੁਕਸਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਲੋੜ�ਦੇ ਖਰਿਚਆ ਂਕਾਰਨ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਘਾਟਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ 

ਨਾਗਿਰਕ, ਸਥਾਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਿਜਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ "ਕਾਨੰੂਨੀ ਿਵਦੇਸ਼ੀ ਿਵਅਕਤੀ", ਇੱਕ 

ਸ�ਝੇਦਾਰੀ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਸਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ� ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਸੀਿਮਤ 

ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ, ਜ� ਰਾਜ ਦੇ ਕਾਨੰੂਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੰਗਿਠਤ ਹੋਰ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਢ�ਚ ੇਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ 

ਿਸਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਿਰਕ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਿਵਦੇਸ਼ੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਲਫ-ਿਡਟਰਮੀਨ� ਸ਼ ਐਡਂ ਏਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਿਸਸਟ�ਸ 

ਐਕਟ (25 USC 5304) ਦੀ ਧਾਰਾ 4(b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਬੀਲਾ ਜ� ਕਬੀਲਾ ਸੰਗਠਨ ਸ਼ਾਮਲ 

ਹਨ। 

ਯੋਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਘਟਨਾਵ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ, ਤੂਫ਼ਾਨ, ਹੜਹ੍, ਡੇਰੇਚੋ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਗਰਮੀ, ਸਰਦੀਆ ਂਦੇ ਤੂਫ਼ਾਨ, ਫਰ੍ੀਜ਼ (ਇੱਕ ਧਰੁਵੀ ਵੌਰਟੈਕਸ ਸਮੇਤ), ਧੰੂਏ ਂਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ 

ਨਮੀ, ਯੋਗ ਸੋਕਾ, ਅਤੇ ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ। 

ERP ਯੋਗਤਾ ਲਈ, "ਸੰਬੰਿਧਤ ਸਿਥਤੀਆਂ" ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਮਸੌਮ ਅਤੇ ਪਰ੍ਤੀਕੂਲ ਕੁਦਰਤੀ ਘਟਨਾਵ� ਹਨ ਜੋ ਿਕ 

ਇੱਕ ਿਨਸ਼ਿਚਤ ਯੋਗ ਆਪਦਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਅਤੇ ਉਸ-ੇਸਮ� ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। 

 

 
 

ਉਨਹ੍ � ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਜੋ ਡੇਰੇਚੋ ਦੇ ਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਈ ਹੈ; 

• ਗਾਰ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਜੋ ਹੜਹ੍� ਦ ੇਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਇਆ ਹੈ; 

• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ, ਅਚਾਨਕ ਤੂਫਾਨ, ਬਵੰਡਰ, ਗਰਮ ਖੰਡੀ ਤੂਫਾਨ, ਅਤੇ ਗਰਮ 

ਖੰਡੀ ਿਡਪਰੈਸ਼ਨ ਜੋ ਤੂਫਾਨ ਦ ੇਿਸੱਧੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਏ ਹਨ; ਅਤ ੇ

• ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਜੋ ਸਰਦੀਆਂ ਦ ੇਤੂਫਾਨ ਦੇ ਿਸੱਧੇ 

ਨਤੀਜੇ ਵਜ� ਆਏ ਹਨ। 

ਸੋਕੇ ਲਈ, ERP ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਾ�ਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੰੂ ਯੂਐਸ ਡਰੌਟ ਮਾਨੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸੋਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਰੂਪ 

ਿਵੱਚ ਦਰਜਾ ਿਦੱਤਾ ਿਗਆ ਹੈ: 

• ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਠ ਹਫ਼ਿਤਆ ਂਲਈ D2 (ਗੰਭੀਰ ਸੋਕਾ); 

• D3 (ਬਹੁਤ ਿਜ਼ਆਦਾ ਸੋਕਾ) ਜ� ਸੋਕੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦਾ �ਚ ਪੱਧਰ। 

ERP ਲਈ ਯੋਗ 2020 ਅਤੇ 2021 ਸੋਕਾ ਕਾ�ਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਚੂੀਆ ਂਐਮਰਜ�ਸੀ ਰਾਹਤ 

ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ERP ਪੜਾਅ 2 ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਬ�ਚਮਾਰਕ 

ਸਾਲ(ਸਾਲ�) ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ਾ(ਵਿਰਹ੍ਆਂ) ਿਵਚਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ 

ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਆਧਾਿਰਤ ਹੰੁਦੇ ਹਨ। 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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ERP ਪੜਾਅ 2 ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਦਾ ਹੈ: 

• ਬ�ਚਮਾਰਕ ਸਾਲ: 2018, 2019 

• ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ਾ: 2020, 2021 

 

ਅਰਜ਼ੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਹਤੱਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਕੁਝ ਸਧਾਰਨ ਿਤਆਰੀ-ਕੰਮ ਅਰਜ਼ੀ ਪਰ੍ਿਕਿਰਆ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਕ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼� ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ IRS ਅਨੁਸਚੂੀ F ਬਣਾਉਣ ਿਵੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, 

ਨਾਲ ਹੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਅਤ ੇਆਪਦਾ ਵਿਰਹ੍ਆ ਂਲਈ FSA-1099G ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ। ਇਸ 

ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਬਨ� ਕਾਰ� ਨੰੂ ਹੇਠ ਿਲਖੀਆ ਂਪਿਰਭਾਸ਼ਾਵ� ਦੀ ਸਮੀਿਖਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 

FSA-521 'ਤੇ ਇਹਨ� ਐਟਂਰੀਆ ਂਨੰੂ ਪਰ੍ਮਾਿਣਤ ਕਰਨਗੇ: 

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ: FSA-521, ERP ਪੜਾਅ 2 ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸਚੂੀਬੱਧ ਚੁਣੇ ਗਏ 

ਬ�ਚਮਾਰਕ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ਾ(ਵਿਰਹ੍ਆਂ) ਲਈ ਇਸ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਪੰਿਨਆ ਂ4-5 'ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ 

ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰਕੇ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਬ�ਚਮਾਰਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਿਬਹਤਰੀਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ, 

ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਸਾਲ ਨੰੂ ਦਰਸਾ�ਦਾ ਹੈ 

**ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਉਦ� ਵਰਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਜਦ�: 

• 2018 ਜ� 2019 ਿਵੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਨਹ� ਸੀ 

• ਉਤਪਾਦਕ ਕੋਲ 2018 ਜ� 2019 ਿਵੱਚ ਪੂਰਾ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਰਹ੍ਾ ਨਹ� ਸੀ 

• 2018 ਜ� 2019 ਬ�ਚਮਾਰਕ ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਭੌਿਤਕ ਿਵਸਤਾਰ ਜ� ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਲਈ 

ਸੰਚਾਲਨ ਸਮਰੱਥਾ ਿਵੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਨਹ� ਸੀ 

ਆਪਦਾ ਵਰ�ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ: ਉਸ ਸਾਲ(ਸਾਲ�) ਤ� ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਜਦ� ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ਇੱਕ ਯੋਗ 
ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਿਪਆ। 

ਪ�ਤੀਿਨਧਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ: ਟੈਕਸ ਸਾਲ (2020, 2021 ਅਤੇ 2022), IRS ਅਨੁਸੂਚੀ F ਚੁਣੇ 

ਹੋਏ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ। ਉਤਪਾਦਕ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ: 

• 2020 ਜ� 2021 ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2020 ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇਲਈ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਜ� 
ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• 2021 ਜ� 2022 ਟੈਕਸ ਸਾਲ 2021 ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇਲਈ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਜ� 

ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਦੋਵ� ਆਪਦਾ ਵਿਰ�ਆਂ ਿਵੱਚ ਯੋਗ ਆਮਦਨ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ: 

• ਦੋਵ� ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਇੱਕੋ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ 

• ਦੋਵ� ਆਪਦਾ ਵਿਰਹ੍ਆ ਂਲਈ ਇੱਕੋ ਬ�ਚਮਾਰਕ ਸਾਲ ਵਰਿਤਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

• ਭਾਗੀਦਾਰ ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇਲਈ ਇੱਕੋ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ ਵਰਤ� ਨਹ� 
ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ 

• ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ 

 

 
ਉਦਾਹਰਨ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਉਤਪਾਦਕ 2021 ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਨੰੂ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇ2020 ਲਈ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ 
ਆਮਦਨ ਸਾਲ ਵਜ� ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤ� ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ 2021 ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ 
2022 ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 

ਿਕ�ਿਕ ਉਤਪਾਦਕ ਨ�  2021 ਲਈ ਆਪਣੀ IRS ਅਨੁਸੂਚੀ F ਨੰੂ ਅਸਲ 2020 ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਦੀ 

ਆਮਦਨ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ 

ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ੍ � ਨੰੂ ਿਸਰਫ਼ ਇੱਕ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ ੇਨਾਲ ਜੋਿੜਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੰੂ 

2022 ਨੰੂ 2021 ਦੇ ਆਪਦਾ ਵਰਹ੍ੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਈ ਪਰ੍ਤੀਿਨਧਕ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਵਜ� ਵਰਤਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ 

ਹੈ। 

ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਪ�ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ 

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ ਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਰ�ਚਰ ਸਮਤੇ ਘੱਟ 

ਸੇਵਾ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਕ, ਇੱਕ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਦਰ 'ਤੇ �ਚ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਗੇ, 

ਜੋ ਬਾਅਦ ਿਵੱਚ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

�ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਵਾਸਤੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਯੋਗ ਉਤਪਾਦਕ� ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ 

FSA ਕੋਲ ਫਾਈਲ 'ਤੇ CCC-860, ਸਮਾਿਜਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵ�ਝੇ, ਸੀਮਤ ਸਰੋਤ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਅਤੇ ਵੈਟਰਨ 

ਫਾਰਮਰ ਜ� ਰ�ਚਰ ਸਰਟੀਿਫਕੇਸ਼ਨ, ਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। 

 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੱੁਲ 
ਆਮਦਨ 
ERP ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ 

ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ (ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, ਜ� ਜੰਗਲਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਆਮਦਨ) 

ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ, ਇੱਕ ਸ�ਝੇ �ਦਮ ਜ� 

ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਕਸੇ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ ERP (ਸੰਯੁਕਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 

ਪੜਾਅ 2 ਲਈ) ਅਧੀਨ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇ ਫਸਲ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱਚ ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 

$125,000 ਤ� ਵੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਫਸਲ� ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਿਵੱਚ $125,000 ਤ� ਵੱਧ ਪਰ੍ਾਪਤ 

ਨਹ� ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦੇ ਿਤੰਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ� 

ਦੌਰਾਨ ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ (AGI) ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਔਸਤ AGI ਦੇ 

75 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ ਤ� ਘੱਟ ਹੈ। 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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ਇੱਕ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀ AGI ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਬੰਿਧਤ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਅਤੇ ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ, 

ਜ� ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤਤਾ ਇਹ ਹੈ: 

• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2020 ਲਈ 2016, 2017, ਅਤੇ 2018;

• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2021 ਲਈ 2017, 2018, ਅਤੇ 2019; ਅਤੇ

• ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ 2022 ਲਈ 2018, 2019, ਅਤੇ 2020

ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ ਗੈਰ-ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ/ਹੋਰ ਫਸਲ� ਅਤੇ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾ/�ਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ 

ਫਸਲ� ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਵ� ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਣਗੀਆ,ਂ ਹਾਲ�ਿਕ ERP ਪੜਾਅ 2 ਲਈ 

ਿਸਰਫ਼ ਦੋ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ, 2020 ਅਤੇ 2021 ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਇਹ ERP ਪੜਾਅ 1 ਤ� ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਪੜਾਅ 1 ਿਵੱਚ ਹਰੇਕ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 

2020, 2021, ਅਤੇ 2022 ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਵ� ਸਨ। 

ERP ਪੜਾਅ 2 ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ERP (ਪੜਾਅ 1 ਅਤੇ 2) ਦੇ ਅਧੀਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਹੋਏ ਭੁਗਤਾਨ� ਨੰੂ 

ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਦੁਆਰਾ ਹੇਠ ਿਲਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: 

ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਾਲ 2020 = 2020 ERP ਪੜਾਅ 1, 2020 ERP ਪੜਾਅ 2, ਸੰਯੁਕਤ 

ਪ�ਗੋਰਾਮ ਸਾਲ 2021 = 2021 ERP ਪੜਾਅ 1, 2021 ERP ਪੜਾਅ 2, 2022 ਪੜਾਅ 1, 

ਸੰਯੁਕਤ 

ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਲਈ ਅਪਵਾਦ 
ਜੇਕਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਔਸਤ AGI ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 75% ਖੇਤੀ, ਪਸ਼ ੂਪਾਲਣ, 

ਜ� ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਬੰਧੀ ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਤ� ਿਲਆ ਿਗਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਲੋੜ�ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਅਤੇ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਿਕ ਹੇਠ� ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ 

ਇਕਾਈ, ਸ�ਝੇ �ਦਮ ਜ� ਆਮ ਭਾਈਵਾਲੀ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਿਸੱਧੇ ਜ� ਅਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਤੱਕ 

ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ: 

• �ਚ ਮੁੱਲ/ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਫਸਲ� ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ $900,000; ਅਤੇ

• ਹੋਰ ਸਾਰੀਆ ਂਫਸਲ� ਲਈ ਹਰੇਕ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਲਈ $250,000

ਖੇਤ, ਰ�ਚ ਜ� ਜੰਗਲਾਤ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਅਤੇ 

ਿਕਸਾਨ�, ਰ�ਚਰ�, ਜੰਗਲਾਤਕਾਰ�, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਇਨਪੁਟ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵ� ਦੀ 

ਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜ�ਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ 

ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਦੀ ਔਸਤ AGI ਦੇ 

ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 66.66 ਪਰ੍ਤੀਸ਼ਤ 'ਤੇ ਹੈ। ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ 

ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ, ਜ� ਇੱਕ ਜ� ਇੱਕ ਤ� ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਸਾਲ� ਿਵੱਚ ਟੈਕਸਯੋਗ ਆਮਦਨੀ 

ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਕਾਈਆ ਂਲਈ, ਨੁਕਸਾਨ� ਸਮੇਤ, ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ 

ਆਮਦਨ  

ਹੋਵੇਗੀ, ਿਜਸ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਹਾਲੀਆ ਪੂਰੇ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ ਤ� ਪਿਹਲ� ਦ ੇਿਤੰਨ ਟੈਕਸਯੋਗ ਸਾਲ� 

ਲਈ ਔਸਤ ਬਣਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵ� ਕਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਿਸਰਫ਼ ਉਸ ਅਧਾਰ ਿਮਆਦ ਦੇ 

ਸਾਲ� ਲਈ ਔਸਤਨ ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕਰੇਗੀ ਿਜਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਿਵੱਚ 

ਸੀ। 

ਇੱਕ ਨਵ� ਕਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਨੰੂ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ "ਨਵ�" ਨਹ� ਮੰਿਨਆ ਜਾਵੇਗਾ ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਇਹ 

ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨੰੂ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਿਵੱਚ ਪਿਹਲ� ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ 

ਨਾਲ ਸ�ਝੇ ਮਾਲਕੀ ਿਹੱਤ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕੋਈ ਤੱਤ ਹਨ। 

ਜੇਕਰ ਅਿਜਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤ� ਆਧਾਰ ਿਮਆਦ ਲਈ ਿਪਛਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਕਾਨੰੂਨੀ ਇਕਾਈ 

ਦੀ ਆਮਦਨ ਨਵ� ਕਾਨੂੰ ਨੀ ਇਕਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਔਸਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। 

ਸੰਯੁਕਤ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਿਵਅਕਤੀ ਲਈ, ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ ਫਾਰਮ 

ਆਮਦਨ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਇਸ ਤਰਹ੍� ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਿਜਵ� ਿਕ ਿਵਅਕਤੀ ਨ�  ਇੱਕ 

ਵੱਖਰੀ ਫੈਡਰਲ ਟੈਕਸ ਿਰਟਰਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਨਾ ਫਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ�ਝੀ ਿਰਟਰਨ 

ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖ�ਦੀ ਹੈ। 

ਵਧੀ ਹੋਈ ਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਦੇ 

ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਫਾਰਮ FSA-510 ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਿਕ ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੀਤੀ 

ਕੁੱਲ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਉਨਹ੍ � ਦੀ ਔਸਤ AGI ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 75% ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ 

ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਪਬਿਲਕ ਅਕਾ�ਟ�ਟ (CPA) ਜ� ਅਟਾਰਨੀ ਤ� ਇੱਕ ਪਰ੍ਮਾਣੀਕਰਣ ਿਕ ਭਾਗੀਦਾਰ 

ਲੋੜ� ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤ ੇਭੁਗਤਾਨ ਸੀਮਾਵ� ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 

'ਤੇ ਜਾਓ। 

ਭਿਵੱਖ ਦ ੇਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� 
ਸਾਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਜੋ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੰੂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਉਪਲਬਧ ਫਸਲੀ ਸਾਲ� ਲਈ, 

ਿਜਵ� ਿਕ ਸੈਕਰ੍ੇਟਰੀ ਦੁਆਰਾ ਿਨਰਧਾਿਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ, ਫਸਲ ਬੀਮਾ, ਜ� ਿਜੱਥੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ 

ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ �ਥੇ NAP ਕਵਰੇਜ, ਖਰੀਦਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਭਾਗੀਦਾਰ� ਨੰੂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� NAP 

ਲਾਜ਼ਮੀ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਿਜਵ� ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

• ਬੀਮਾਯੋਗ ਫਸਲ� ਲਈ 60% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜ� ਇਸ ਤ� ਵੱਧ ਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ; ਜ�

• NAP ਫਸਲ� ਲਈ ਿਵਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਜ� ਵੱਧ 'ਤੇ

ਕਵਰੇਜ ਦੀਆ ਂਲੋੜ� ਉਤਪਾਦਕ ਨੰੂ ERP ਭੁਗਤਾਨ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤ� ਿਨਰਧਾਰਤ 

ਕੀਤੀਆ ਂਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਫਸਲ� ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮ ੇਜ� NAP ਦੇ ਸਮ� ਅਤੇ 

ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਇਸ ਲੋੜ ਲਈ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਨੰੂ 

ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਜ� NAP ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਅੰਿਤਮ ਫਸਲੀ ਸਾਲ 2026 ਫਸਲੀ 

ਸਾਲ ਹੈ। 

ਉਨਹ੍ � ਫਸਲ� ਲਈ ਿਜੱਥੇ ਕੋਈ ਬੀਮਾ ਪਾਿਲਸੀ ਉਪਲਬਧ ਨਹ� ਹੈ, ਅਤੇ ERP ਪਰ੍ਾਪਤਕਰਤਾ NAP 

ਭੁਗਤਾਨ� ਲਈ ਅਯੋਗ ਹਨ, ਔਸਤ ਸਮਾਯੋਿਜਤ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ (AGI) ਸੀਮਾਵ� ਨੰੂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 

ਕਾਰਨ, ਉਨਹ੍ � ਲਈ ਇਸ ਲੋੜ ਨੰੂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ: 

• NAP ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਿਬਨ�, NAP ਕਵਰੇਜ ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ

ਉਪਰੋਕਤ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ NAP ਸੇਵਾ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਜ� 

• ਹੋਲ-ਫਾਰਮ ਰੈਵੇਿਨਊ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ (WFRP) ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰੇਜ ਖਰੀਦਣਾ, ਜੇਕਰ ਯੋਗ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਫਸਲ NAP ਲਈ ਯੋਗ ਨਹ� ਹੈ, ਤ� ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 60% ਦ ੇਕਵਰੇਜ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 

ਹੋਲ ਫਾਰਮ ਰੈਵੇਿਨਊ ਪਰ੍ੋਟੈਕਸ਼ਨ (WFRP) ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ। 

ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ਦੁਾ ਕੱੁਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ 

ਤਰੀਕਾ 
ਸਾਰਣੀ 1 ਇਹਨ� ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਪਰ੍ਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ: 

• ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਸਰੋਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ

• ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦੇ ਸਮ� ਕੀ ਸ਼ਾਮਲ/ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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ਪ�ੋਗਰਾਮ ERP ਪੜਾਅ 2 

ਸਰੋਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 1C 

"ਖਰੀਦ ੇਗਏ ਪਸ਼ੂਆ ਂਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੜ-ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ 

ਦੀ ਿਵਕਰੀ," ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਿਚਤ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਮੁੜ-ਵੇਚਣ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆ ਂਗਈਆਂ ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਿਜਸ 

ਿਵੱਚ ਸਮ� ਦ ੇਕਾਰਨ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਿਵੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਸੀ, ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਜੋ 2 ਇੰਚ ਦ ੇਆਕਾਰ ਿਵੱਚ ਖਰੀਿਦਆ ਿਗਆ ਅਤੇ 4 

ਮਹੀਿਨਆਂ ਬਾਅਦ 18-ਇੰਚ ਦ ੇਪੌਦ ੇਵਜ� ਵੇਿਚਆ ਿਗਆ 

ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 2 

ਪਸ਼ੂਆਂ, ਉਪਜ, ਅਨਾਜ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡ ੇਦੁਆਰਾ ਉਗਾਏ ਗਏ 

ਹੋਰ ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇ

ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਉਗਾਈਆਂ ਅਤੇ 

ਵੇਚੀਆ ਂਗਈਆਂ ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ 

ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦ ੇ

ਨਤੀਜ ੇਵਜ�, ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ ਿਜਨਹ੍ � ਦੀ IRS ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਗਤੀਿਵਧੀਆ ਂਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨ� ਿਵੱਚ 

ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

• ਸਟਰ੍ਾਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜੈਮ 

ਉਗਾਈਆ ਂਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਲ-ਪਰ੍ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਿਵਕਰੀ: 

• ਮਨੁੱਖ� ਜ� ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ ਭੋਜਨ ਵਜ�, 

• ਉਦਯਿੋਗਕ ਜ� ਬਾਇਓਮਾਸ ਵਰਤ� ਲਈ 

• ਿਜਵ� ਿਕ ਉਨਹ੍ � ਮੱਛੀਆਂ ਲਈ ਫੀਡ ਵਜ� ਉਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ 
ਜੋ ਮਨੁੱਖ� ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ 

• ਿਜਵ� ਿਕ ਸਜਾਵਟੀ ਮੱਛੀ ਿਜਨਹ੍ � ਨੂੰ  ਇੱਕ ਜਲ-ਮਾਿਧਅਮ ਿਵੱਚ 

ਵਧਾਇਆ ਅਤੇ ਪਾਿਲਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

ਜਾਨਵਰ� ਅਤੇ ਉਨਹ੍ � ਦ ੇਉਪ-ਉਤਪਾਦ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ: 
• ਮਾਲਕ, ਪਟੇਦਾਰ, ਜ� ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਦੁਆਰਾ ਖਪਤ ਲਈ 

ਜਾਨਵਰ 
• ਆਂਡੇ 

• ਦੁੱਧ 

• ਖੱਲ ਸਮੇਤ ਿਮੰਕ 

• ਪਰ੍ਦਰਸ਼ਨ, ਖੇਡ�, ਜ� ਮਨ� ਰੰਜਨ ਦ ੇਉਦੇਸ਼� ਲਈ ਜਾਨਵਰ� ਤ� 
ਆਮਦਨ 

• ਜੰਗਲੀ ਖੁੱਲਹ੍ੇ-ਘੁੰ ਮਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ 

• ਪਾਲੇ ਗਏ ਪਰ੍ਜਨਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤ� ਆਮਦਨ (ਸ਼ਿਡਊਲ 4797 ਭਾਗ 1, 

ਕਾਲਮ (d) ਜ� (g) ਜ� ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਜੇ ਅਨੁਸੂਚੀ C 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜ�ਦੀ ਹੈ ਤ� ਉਤਪਾਦਨ ਤ� ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ 

ਗਤੀਿਵਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਦ ੇਨਤੀਜ ੇਵਜ� ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ 

ਿਵਕਰੀ 

ਵਸਤੂਆਂ ਜ ੋਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪਰ੍ਦੇਸ਼� ਿਵੱਚ ਨਹ� ਉਗਾਈਆਂ ਜ�ਦੀਆਂ। 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 3A 

"ਸਿਹਕਾਰੀ ਵੰਡ," ਫਾਰਮ 1099-PATR, ਜ� ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਜ ੋਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਸਿਹਕਾਰੀ ਵੰਡ� ਦੀ ਟੈਕਸ ਯੋਗ ਰਕਮ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 

ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆ ਂਯੋਗ ਫਸਲ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ: 

• ਕੁੱਲ ਅਨਾਜ ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਲਈ ਸਰਪਰ੍ਸਤ� ਨੂੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ 
ਪਰ੍ਤੀ-ਯੂਿਨਟ ਵੰਡ 

ਉਹ ਵੰਡ ਜੋ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਯੋਗ ਫਸਲ� ਦੀ ਿਵਕਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਨਹ� ਹਨ 
ਜੋ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੈਦਾ ਨਹ� ਕੀਤੀਆ ਂਜ�ਦੀਆ ਂਹਨ 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 4A 

"ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਭੁਗਤਾਨ", 1099-G, ਜ� ਉਹ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਿਰਸਕ ਕਵਰੇਜ (ARC) ਅਤੇ ਪਰ੍ਾਈਸ ਲੌਸ 
ਕਵਰੇਜ (PLC) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਰ੍ੌਪ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (BCAP) 

• ਲੋਨ ਡੈਫੀਿਸ਼ਏਸਂੀ ਪੇਮ�ਟ (LDP) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਮਾਰਿਕਟ ਲੋਨ ਗੇਨ (MLG)—ਅਸਲ ਰਕਮ ਤ� ਘੱਟ ਕਮੋਿਡਟੀ 

ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CCC) ਲੋਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਦਾਇਗੀ 

• ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਸੀਿਲਟੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (MFP) 

• ਸੀਫੂਡ ਟਰ੍ੇਡ ਰੀਲੀਫ਼ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (STRP) 

• ਿਸਰਫ਼ ਆਪਦਾ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਲਈ—ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਰਲੀਫ਼ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

(ERP) ਪੜਾਅ 1 ਭੁਗਤਾਨ ਜੋ ਿਕਸ ੇਹੋਰ ਿਵਅਕਤੀ ਜ� ਇਕਾਈ 

ਨੂੰ  ਯੋਗ ਫਸਲ ਦੇ ਿਬਨ� ਕਾਰ ਦ ੇਿਹੱਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਹਨ, 

ਉਸ ਟੈਕਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤ ੇਿਬਨ� ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਭੁਗਤਾਨ 

ਦੀ ਸੂਚਨਾ IRS ਨੂੰ  ਿਦੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 

ਮਹ�ਮਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਭੁਗਤਾਨ� ਿਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ ਸੀਿਮਤ 

ਨਹ�: 

• ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਫੂਡਸ ਅਿਸਸਟ�ਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 1 (CFAP 1) 

• CFAP 2 

• ਲਾਗਤ-ਸ�ਝਾਕਰਨ ਸਹਾਇਤਾ 

• ਇਮਾਰਤ� ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ 

• ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਿਹੱਸਾ 

• ਮਹ�ਮਾਰੀ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਇਨਡੇਮਿਨਟੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (PLIP) 

• ਸਪਾਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਗ ਪੈਨਡੇਿਮਕ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ (SMHPP) 

ਹੋਰ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ: 

• ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਭੁਗਤਾਨ 

• ਡੇਅਰੀ ਮਾਰਿਜਨ ਕਵਰੇਜ (DMC) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਮਾਰਕੀਿਟੰਗ ਅਿਸਸਟ�ਟ ਲੋਨ (MAL) 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  
ਲਾਈਨ 5A - 5C 

"ਚੋਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇਕਮੋਿਡਟੀ ਕਰ੍ੈਿਡਟ 

ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (CCC) ਲੋਨ," ਫਾਰਮ 1099-A, ਜ� 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਚੋਣ ਦ ੇਅਧੀਨ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤ ੇCCC ਕਰਜ਼ੇ ਜੇਕਰ ਉਨਹ੍ � ਨੂੰ  

ਆਮਦਨ ਵਜ� ਮੰਿਨਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ IRS ਨੂੰ  ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤਾ 

ਜ�ਦਾ ਹੈ ਜਦ� ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ� ਿਹੱਸਾ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ  

ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜਮਾਨਤ ਵਜ� ਵਰਿਤਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਜ਼ਬਤ ਕੀਤ ੇCCC ਕਰਜ਼ੇ 

 

https://www.fsa.usda.gov/programs-and-services/emergency-relief/index
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ਪ�ੋਗਰਾਮ ERP ਪੜਾਅ 2 

ਸਰੋਤ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਆਮਦਨ ਕੁੱ ਲ ਆਮਦਨ ਨੰੂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 6 

"ਫਸਲ ਬੀਮ ੇਦੀ ਕਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਫਸਲ ਆਪਦਾ 
ਭੁਗਤਾਨ" ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

• ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਕਮਾਈਆਂ ਿਜਨਹ੍ � ਿਵੱਚ� ਪਰ੍ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ� ਨੂੰ  
ਘਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ 

• ਗੈਰ-ਬੀਿਮਤਮਾ ਫਸਲ ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (Noninsured Crop 

Disaster Assistance Program - NAP) ਭੁਗਤਾਨ ਿਜਨਹ੍ � ਿਵੱਚ� 

ਪਰ੍ਸਾਸ਼ਿਨਕ ਫੀਸ� ਅਤੇ ਪਰ੍ੀਮੀਅਮ� ਨੂੰ  ਘਟਾਇਆ ਜ�ਦਾ ਹੈ। 

• 2017 ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (Wildfire and 

Hurricanes Indemnity Program - WHIP) ਭੁਗਤਾਨ- ਬ�ਚਮਾਰਕ 

ਸਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ (2018, 2019) ਨੂੰ  ਪਰ੍ਭਾਿਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

• ਆਨ-ਫਾਰਮ ਸਟੋਰੇਜ ਲੌਸ ਪਰ੍ਗੋਰਾਮ (On-Farm Storage Loss 

Program - OFSLP) 

• ਪਸ਼ੂਧਨ, ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆ,ਂ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਿਵੱਚ ਪਾਲੀ ਮੱਛੀ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਲਈ 

ਐਮਰਜ�ਸੀ ਸਹਾਇਤਾ (Emergency Assistance for Livestock, 

Honeybees, and Farm-Raised Fish Program - ELAP)—ਜਲ-

ਪਾਲਣ ਲਈ ਿਵਸ਼ੇਸ਼ ਭੁਗਤਾਨ 

• ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦ ੇਨੁਕਸਾਨ ਲਈ FSA ਨਾਲ ਗਰ੍�ਟ ਸਮਝੌਿਤਆਂ ਰਾਹ� ਭੁਗਤਾਨ 

• ਿਡਪਾਰਟਮ�ਟ ਔਫ਼ ਕਾਮਰਸ, ਨ� ਸ਼ਨਲ ਓਿਸ਼ਐਿਨਕ ਐਡਂ ਅਟਮੋਸਫੈਿਰਕ 

ਐਡਿਮਿਨਸਟਰ੍ੇਸ਼ (National Oceanic and Atmospheric 

Administration - NOAA), ਅਤੇ ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦ ੇਿਸੱਧੇ ਨੁਕਸਾਨ ਜ� ਯੋਗ 

ਫਸਲ� ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਰਾਜ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਫੰਡ� ਤ� ਗਰ੍�ਟ� 

• ELAP—ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਮਧੂ-ਮੱਖੀਆ ਂਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਭੁਗਤਾਨ 
• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਲਾਈਵਸਟੌਕ ਿਰਲੀਫ਼ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ELRP) 

• ਐਮਰਜ�ਸੀ ਿਰਲੀਫ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (ERP) ਪੜਾਅ 1 ਭੁਗਤਾਨ 
• ਪਸ਼-ੂਧਨ ਚਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (LFP) 

• ਪਸ਼-ੂਧਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (LIP) 

• ਦੁੱਧ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਕੁਆਿਲਟੀ ਲੌਸ ਸਮਾਯੋਜਨ (QLA) ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

• ਰੁੱਖ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ (TAP) 

• ਜੰਗਲੀ ਅੱਗ ਅਤੇ ਤੁਫਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ 

(WHIP/WHIP+) 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 7 

"ਕਸਟਮ ਿਕਰਾਏ ਦੀ (ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਕੰਮ) ਆਮਦਨ," ਜ� ਉਹ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ F 'ਤੇ ਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

 
ਕਸਟਮ ਿਕਰਾਏ ਦੀ ਆਮਦਨ 

ਅਨੁਸੂਚੀ F  

ਲਾਈਨ 8 

"ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੈਸੋਲੀਨ ਜ� ਈਧਂਨ ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ ਜ� 
ਿਰਫੰਡ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਆਮਦਨ," ਜ� ਜਾਣਕਾਰੀ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚੀ 
F 'ਤ ੇਿਰਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ 

ਯੋਗ ਫਸਲ� ਦ ੇਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਿਸੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤ ੇਸੰਬੰਿਧਤ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਿਜਸ ਦੀ 

IRS ਨੂੰ  ਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੂੰ  ਿਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਿਜਵ� ਿਕ ਪਰ ਇਹਨ� ਤੱਕ 

ਹੀ ਸੀਿਮਤ ਨਹ�: 

• ਰਾਜ ਜ� ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ� ਤ� ਪਰ੍ਾਪਤ ਕਮੋਿਡਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਿਧਤ ਆਮਦਨ 

• ਸੰਘੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਗੈਸ/ਈਧਂਨ ਟੈਕਸ ਕਰ੍ੈਿਡਟ 

• ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤ ੇ(ਵਾਢੀ ਨਾ ਕੀਤ)ੇ ਏਕੜ ਤ� ਆਮਦਨ 

• ਪਾਸ-ਥਰੂ ਇਕਾਈ ਿਜਵ� ਿਕ ਐਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ� ਸੀਿਮਤ 

ਦੇਣਦਾਰੀ ਕੰਪਨੀ (LLC) ਤ� ਆਮਦਨ 

• ਸਰਟੀਿਫਕੇਟ ਐਕਸਚ�ਜ 

• ਹੈਿਜੰਗ ਜ� ਸਪੈਕੁਲੇਸ਼ਨ ਤ� ਸ਼ੁੱਧ ਲਾਭ 

• ਮਜ਼ਦੂਰੀਆ,ਂ ਤਨਖਾਹ� ਅਤੇ ਿਟਪਸ 

• ਨਕਦ ਿਕਰਾਇਆ 

• ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਜ� ਸਪਲਾਈਆ ਂਦਾ ਿਕਰਾਇਆ 

• ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਉਤਪਾਦਕ ਵਜ� ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਮਾਈ 

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਿਕਸ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਨੂੰ  ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸੂਚੀ F ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹ� ਹੈ। ਜੇ ਿਕਸ ੇਿਬਨ� ਕਾਰ ਨ�  ਅਨੁਸੂਚੀ F ਦਾਇਰ ਨਹ� ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤ� ਿਬਨ� ਕਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੁੱਲ 

ਆਮਦਨ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤ ੇਲਾਗ ੂਸੰਘੀ ਟੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰਹ੍� ਹੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ ਿਜਵ� ਅਨੁਸੂਚੀ F ਨੂੰ  ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੰੁਦਾ। 
 

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 
ਵਾਧੂ USDA ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ farmers.gov 'ਤੇ, ਆਪਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ, ਆਪਦਾ-ਇੱਕ-ਨਜ਼ਰ-ਿਵੱਚ ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ, ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਲੋਨ ਿਡਸਕਵਰੀ ਟੂਲ 'ਤ ੇਲੱਭੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 

FSA ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ� ਲਈ, ਉਤਪਾਦਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ USDA ਸੇਵਾ ਕ�ਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਸਲ ਬੀਮੇ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ, 
ਉਤਪਾਦਕ� ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ� ਨੰੂ ਆਪਣੇ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 

 

 

ਤੱਥ ਸ਼ੀਟ • ਜਨਵਰੀ 2023 

USDA ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕਾ ਪਰ੍ਦਾਤਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ, ਅਤੇ ਿਰਣਦਾਤਾ ਹੈ। 

https://www.farmers.gov/protection-recovery/disaster-tool
https://nrcspad.sc.egov.usda.gov/DistributionCenter/pdf.aspx?productID=1624
https://www.farmers.gov/
https://www.farmers.gov/loans/farm-loan-discovery-tool
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